Komisia kultúry a vzdelávania
06. februára 2019

Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 06. 02. 2019

Prítomní: Mgr. Dana Horná, Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová, Bc. Ľudmila
Hartmanová, Ing. Peter Paulík, Ing. Lenka Gombarčíková
Ospravedlnení: Roman Jakubis, PaedDr. Anna Chlupíková, Mgr. Gabriela Mištinová

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti domu kultúry za mesiac január 2019 a plán činnosti na 1. polrok 2019
3. Prerokovanie dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky na rok 2019
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná, ktorá privítala
prítomných a oboznámila členov komisie a hostí s programom. Tento program bol schválený.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2 Roman Jakubis, PaedDr. Anna Chlupíková
2. Správa o činnosti domu kultúry za mesiac január 2019 a plán činnosti na 1. polrok 2019
Správu o činnosti domu kultúry za mesiac január 2019 a plán činnosti na 1. polrok 2019
predložil referent DK Nováky, Ing. Peter Paulík. Oboznámil prítomných s konkrétnymi
podujatiami a aktivitami, ktoré sa uskutočnili v mesiaci január 2019 a s plánom činnosti
na 1. polrok 2019. Uviedol, že v priestoroch DK Nováky sa každoročne uskutočňuje zasadnutie
Spolku priateľov bane Nováky, uskutoční sa Farský ples, ďalej bude hosťovať predstavenie pre
deti Smejko a Tanculienka, predstavenie „Podoby lásky – Jaroslava Dušeka a hostí. Ďalej bude
DK Nováky hosťovať osobnosti s TV Šláger s programom Šlágerparáda. Uviedol, že ako
každý rok bude dom kultúry organizovať alebo sa podieľať na organizovaní každoročných akcií
ako sú Fašiangy a Fašiangový sprievod, Maškarný ples pre deti, Oslavy MDŽ, Noc
s Andersenom, ktorá sa bude konať v knižnici mesta Nováky, Celomestské oslavy dňa učiteľov,
Stavanie mája, Míľa pre mamu, Deň matiek.
Prítomní vzali predložený materiál na vedomie.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Ospravedlnení: 2 Roman Jakubis, PaedDr. Anna Chlupíková

3. Prerokovanie dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky na rok 2019
KKV berie na vedomie správu kontrolóra mesta k vyúčtovaniu dotácií na rok 2018.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1 Roman Jakubis, PaedDr. Anna Chlupíková
KKV prerokovala predložené žiadosti na rok 2019 o dotácie a prerozdelila finančné
prostriedky podľa priloženej tabuľky:
RKC – Farnosť Nováky
Materské centrum Nováčik, Nováky
Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1,Nováky
Dychová hudba NCHZ Nováky
Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza
FS Marínka Nováky
Spolu

1 000, 00 €
800, 00 €
2 100, 00€
820, 00 €
1 200, 00 €
2 500, 00 €
1 600, 00 €
10 020, 00 €

Uznesenie 1/02/KKV/2019
KKV navrhuje prerozdelenie finančných prostriedkov predložiť na rokovanie EK,
predložiť toto prerozdelenie na MsR a následne predložiť na rokovanie MsZ.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2 Roman Jakubis, PaedDr. Anna Chlupíková
3. Rôzne
Pani riaditeľka Bc. Ľudmila Hartmanová sa vyjadrila k celomestským oslavám
Dňa učiteľov s návrhom, že by sa mohli konať v takom duchu, ako bolo navrhované v roku
2018, t. z. spoločenské posedenie pedagogických pracovníkov v DK Nováky spojené
s oceňovaním učiteľov, resp. pedagogických pracovníkov, ktorí sú, resp. boli v minulosti
neoceniteľným prínosom pre školstvo v meste Nováky. Takýmto spôsobom by sa poďakovalo
dlhoročným pedagogickým zamestnancom.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná doplnila informáciu, že by toto
ocenenie mohlo byť udeľované pri príležitosti dosiahnutého životného jubilea 60 rokov a viac.
Ďalej navrhla, že by sa oslavy mohli konať 27. 03. 2018 o 13.00 hod. vo veľkej sále DK
Nováky. Po dohode s pani riaditeľkami navrhla pani predsedníčka, že oceňovaní by mohli byť
jubilanti, ktorí dosiahli významné životné jubileum v roku 2019.
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Pani riaditeľka Bc. Ľudmila Hartmanová ďalej popísala havarijný stav na streche
v škôlke, ktorý sa prejavil následkom topiaceho sa snehu.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že havarijný stav sa bude
bezodkladne riešiť, aby bolo zabránené ďalším škodám na majetku škôlky.
Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová informovala o tom, že mesto uvažovalo
o možnosti presunutia výdajne jedál, ktorá sa nachádza v priestoroch ZUŠ v strede budovy,
nakoľko prichádzajú sťažnosti od rodičov a starých rodičov na vlhkosť, plesne na chodbách
a výpary jedál v celej budove. Situácia by sa mala riešiť po vzájomnej dohode všetkých
dotknutých strán, tzn. mesta Nováky, ZUŠ a prevádzkovateľov výdajne stravy.
Výdajňa jedál bola tzv. „zdedená“ prevádzka, ktorá po minulé roky riešila využitie
nevyužívaných priestorov ZUŠ, ale nakoľko sa situácia za posledné roky výrazne zmenila,
ZUŠ má každoročný nárast počtu žiakov, ktorí majú záujem o výučbu v ZUŠ a taktiež sa
rozšírilo množstvo odborov v ZUŠ Nováky o niektoré nové odbory, doterajšie priestory
kapacitne nestačia ani na vyučovanie kolektívnych predmetov, na nácvik súborov a hudobných
zoskupení, preto by bolo vhodné pouvažovať o presunutí výdajne jedál do iných vyhovujúcich
priestorov. Informovala tiež o možnosti navýšenia počtu pracovníkov o 2, nakoľko je o výučbu
veľký záujem, ale ide práve o priestorový problém, nakoľko učiteľov nemôže z kapacitných
dôvodov umiestniť.
Spomenula tiež už prerokovávanú možnosť presťahovania výdajne jedál do
priestorov ZŠ, kde sa uvoľnili priestory po odchode špeciálnej ZŠ.
Pani riaditeľka MŠ, Bc. Ľudmila Hartmanová uviedla, že je v posledných rokoch
nárast detí navštevujúcich MŠ Nováky a k tomu prislúchajúce administratívne zaťaženie.
Každopádne je snaha riaditeľstva škôlky, aby toto zaťaženie nebolo na úkor výchovnovzdelávacieho procesu. Každoročne majú v triedach povolené tzv. výnimky, tzn. povolené
navýšenie počtu žiakov v jednotlivých triedach.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že by bolo vhodné do
budúcnosti prerokovať rozpočty jednotlivých škôl a školských zariadení na zasadnutí komisie
kultúry a vzdelávanie, aby bola možnosť bližšie sa oboznámiť s potrebami škôl a školských
zariadení.
Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová informovala so zmene poplatkov, ktoré
budú riešené zmenou internej smernice
Pani riaditeľka MŠ Bc. Ľudmila Hartmanová uviedla, že z dôvodu nutnosti
krátenia rozpočtu MŠ Nováky zo strany mesta je potrebné zrušiť niektoré aktivity, ktoré boli
v prospech detí. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu vychádzajú vždy z reálnych potrieb.
Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová tiež uviedla, že na krátenie rozpočtu mali
len 48 hodín a uviedla, že aj ich rozpočet je zostavovaný z reálnych potrieb.
Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová doplnila, že súhlasí so svojimi
kolegyňami, rozpočty sú zostavované z reálnych potrieb škôl a školských zariadení a sú
zostavované z viacerých zdrojov, nielen zo zdrojov mesta. A v prípade, že je nutné krátiť
rozpočet zo strany mesta, musia siahať po financiách z iných zdrojov. Všetky finančné zdroje
sú starostlivo prehodnotené a až následne je tvorený rozpočet. Taktiež uviedla, že rozpočet je
tvorený z reálnych potrieb. Žiadna zložka rozpočtu nie je umelo navýšená, preto je vždy
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problém, keď je potrebné krátiť rozpočet, nehľadiac na to, že je na to vymedzený taký krátky
čas.
Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová uviedla, že ZUŠ je pripravená sa podieľať na
aktivitách mesta a DK Nováky, je potrebné dohodnúť sa len na zosúladení dátumov, nakoľko
škola má iné mnohé aktivity. Informovala sa aj o podujatí „Koncert za dobré vysvedčenie“, či
je v pláne DK Nováky a aká je predstava o organizovaní koncertu.

5. Záver

Záverom predsedníčka poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť.

V Novákoch, dňa 28. 02. 2019

Zapísal: Ing. Lenka Gombarčíková ………………………….

Schválil: Mgr. Dana Horná

Prílohy: -

………………………….

prezenčná listina
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